
 

 

Tarefa 03 – Professor Lúcio 
 
01. (Uece2019) Representam órgãos do aparelho digestivo humano:  

a) esôfago e pulmões. 
b) pâncreas e rins. 
c) coração e intestinos. 
d) boca e estômago. 

 
02. (Uerj 2019) Durante a digestão, o alimento é transportado ao longo do tubo digestório por meio de 

contrações involuntárias denominadas peristaltismo, o que impede o refluxo do alimento. Para tanto, essas 
contrações são mantidas até a chegada do alimento ao intestino delgado, onde diminuem de intensidade.  
 

Aponte duas consequências da redução do peristaltismo no intestino delgado que favorecem a digestão e 
absorção dos alimentos. 

 
03. (Uece2019) Considerando os processos de digestão animal, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou 

falso o que se afirma a seguir. 
 
(   ) As enzimas do suco gástrico humano do tipo maltase, sacarase, lactase, nucleotidases e peptidases 

são produzidas no estômago e atuam em pH ácido. 
(   ) A digestão extracelular humana depende de processos mecânicos e químicos que são iniciados na 

boca, onde se dá a participação da enzima ptialina que atua em pH neutro. 
(   ) A fragmentação dos alimentos realizada pela rádula em moluscos é denominada de raspagem, 

enquanto aquela promovida pelas peças bucais de libélulas e lagostas é denominada de trituração. 
(   ) Piloro é uma região do estômago humano entre o esôfago e o estômago, responsável por regular a 

passagem do alimento de um órgão para o outro, além de impedir o refluxo deste. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, F, F. 
d) F, F, V, V. 

 
04. (Enem PPL 2019) Em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento: 
 

Materiais: copo plástico pequeno, leite e suco de limão. 
Procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas 
de limão. 
 
Levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os 
resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo 
simulado?  
a) Ação da bile sobre as gorduras no duodeno.  
b) Ação do suco pancreático sobre as gorduras.  
c) Ação da saliva sobre os carboidratos na boca.  
d) Ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo.  
e) Ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago.  

 
05. (Enem 2018) Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser 

primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto 
que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. 
 
Esses ácidos atuam no processo de modo a  
a) hidrolisar os lipídios.  
b) agir como detergentes.  
c) tornar os lipídios anfifílicos.  
d) promover a secreção de lipases.  
e) estimular o trânsito intestinal dos lipídios.  
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06. (Fepar2018) Observe a seguir o esquema do sistema digestório humano. 
 

 
 
a) Descreva os processos físicos e químicos que ocorrem na boca e no estômago, mencionando as 

enzimas participantes, o PH em que atuam e os produtos das reações que promovem. 
b) Onde atuam a gastrina, a colicistoquinina, a secretina e a enterogastrona e que efeito causam sobre os 

respectivos órgãos-alvo?  
 


